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MALDÀ 1700 Del 25/11 al 23/12. Diumenges a les 12.30h 

Sisè cicle de música antiga i xocolata. 
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Maldà 1700: Històries a través de la música 

El Maldà es troba ubicat en una de les antigues estances del Palau Maldà. Aquest edifici, segons està 

documentat, va ser ja un focus cultural rellevant en la Barcelona del S. XVIII i començaments del XIX. Així, ho 

fa constar el conegut Baró de Maldà en el seu dietari 'Calaix de sastre'. Segons retrata ell mateix en el seu 

dietari, gran amant del teatre, ell i els seus amics organitzaven amb freqüència vetllades teatrals amb una 

gran assistència de públic. Assistia amb assiduïtat als concerts de la ciutat i després en feia la crònica, i 

organitzava sessions musicals a casa. El seu va ser el primer piano forte que va arribar a la ciutat de 

Barcelona.  

 

El cicle Maldà 1700 torna un any més, en la seva sisena edició, amb la clara intenció de recuperar el fil 

històric de l’espai que representa El Maldà, donant difusió a la realitat cultural de la Barcelona del S.XVIII i 

permetent experimentar allò que els seus ciutadans podien gaudir amb petits concerts de cambra 

acompanyats de la xocolatada, tan popular en aquell moment. 

Del 25 de novembre al 23 de desembre. Diumenges a les 12.30h. 

Gènere: Música antiga / Durada: 70min. 

Concert: 14€ a taquilla, 12€ al web 

Concert + visita al molí de xocolata i tast a la Fargas: 16€ 

Concert + Itinerari Musicològics: 19€  

Abonaments amb descompte! 10€ a partir del segon concert 

 



Dins el cicle, gaudirem de la interpretació de variacions i glosses d'Stile Moderno sobre peces 

antigues, d'un quartet vocal que ens oferirà obres que manifesten la rica ambigüitat de l'art renaixentista 

ibèric, veurem com violoncel i percussió s'uneixen per explorar la riquesa del ritme, fusionant el violoncel 

barroc amb les Tablas hindús o el Tumbak de Síria i viatjarem a la Venècia del barroc a través d'una 

selecció d'obres representatives dels compositors més destacats. 

 

Les novetats 

Com a novetat aquest any posem l'accent en les noves generacions. Amb la clara voluntat d'apropar el cicle 

a la gent jove, hem establert col·laboració amb l'Escola Municipal de Música Can Ponsic, gestionada per 

l'Arc. Alguns grups de cambra d'aquesta escola oferiran un parell de peces que donaran pas als concerts. 

Després de l'actuació, interpretaran una peça amb els músics professionals. Els estudiants d'edats diferents 

que passaran pel Maldà podran gaudir d'un encontre amb músics professionals fent que l'experiència dels 

alumnes sigui més rica i completa.  

 

Les activitats paral·leles 

Per una altra banda, el Maldà 1700 continua amb les habituals activitats paral·leles, mantenint  la 

col·laboració amb la xocolateria Fargas i l'empresa de divulgació musical, Musicològics. D'aquesta manera, 

el públic del cicle té l'oportunitat de visitar el molí antic de xocolata a la pedra de Fargas i fer un petit tast 

abans del concert i també podrà gaudir del ja habitual itinerari La Barcelona del 1790: La música del Baró 

de Maldà, per tal de conèixer la realitat musical de la Barcelona del Baró de Maldà tot passejant pel barri 

Gòtic. 

 

PROGRAMACIÓ 

Dg 25/11 a les 12,30h. Pro Variatione, DICHOS DIAVOLOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formació:  Emiliano Pérez, corneta i flautes de bec i Marc Sumsi, clavicèmbal 

 

D’entre les moltes curiositats que presenta el Manuscrit Capirola, una de les fonts més importants i més 

belles de repertori de llaüt del segle XVI, s’hi troba, en l’índex de l’antologia, un petit comentari al respecte 

d’algunes de les cançons que l’integren. Aquestes notes constitueixen una valoració de les peces en termes 

de “bella”, “più bella” i, finalment, “motetto più bellissimo”. L’única peça de la qual el compilador dubta és 

de la famosa “Nunca fue pena mayor” de Juan de Urrede. El copista escriu a propòsit: “canto vecchio, e da si 

non e bello” (“una vella cançó, que per si mateixa no és bella”). Al que es refereix el tal Vidal, el compilador 

del manuscrit, és que una cançó de la segona meitat del segle XVI, en la seva forma original, no disposa de 

l’atractiu que els madrigals moderns i els ricercares del seu mestre Vicenzo Capirola poden oferir. El que 

justifica la seva inclusió en una antologia que conté “tanta armonia quanta la musical arte exponer può”, és 

la realització de Capirola de l’esmentada cançó: una extravagant mostra de disminucions i cadències que 

passen per totes les veus. Aquest programa explora una colecció d’exemples d’aquesta pràctica: la 

d’”actualitzar” o “modernitzar” les obres antigues segons el gust de 1600. Paràfrasis, glosses, variacions: 

homenatges a les obres dels vells mestres des de la perspectiva de la nova sensibilitat barroca, que de 

manera cada vegada més audaç intenta arribar als límits expressius i tècnics del medium musical. 

 

Dg 2/12 a les 12,30h. Lenguas malas, CANTORÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació: Inés Alonso, soprano, Samuel Tapia, contratenor, Jorge Losana, tenor i director, Valentín 

Miralles, baix  



La música del passat té impreses formes d'expressió d'una època perduda. En les seves línies estan les 

pistes sobre les vides de persones amb veus irrescatables. Aquest repertori conté obres que manifesten la 

rica ambigüitat de l'art renaixentista ibèric. El desig carnal i la de devoció religiosa es fonen i s'expressen 

amb mestratge, mirant paral·lelament a la cultura popular, el refinament cortesà i la tradició religiosa, en 

un teatre de verges, infidels, sants i dimonis. Trobem relats i al·legories que algun cop van tenir un especial 

significat per la gent que conviure amb ells, els van escoltar, i van aprendre dels seus missatges. Aquest 

programa constitueix una indagació en la vida de les persones que, amb la seva quotidianitat, van construir 

la nostra cultura.  

 
www.cantoriamusic.com  / info@cantoriamusic.com / @cantoriamusic 
 

Dg 16/12 a les 12,30h. Cello & Batex, FRANCES BARTLETT & JORDI RALLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació: Frances Bartlett, violoncel barroc i Jordi Rallo, percussió. 

 

La història del violoncel com a instrument solista va tenir la seva màxima expressió rítmica, harmònica i 

melòdica amb les Suites de Bach. Dos segles abans, ja havia començat el camí amb els compositors 

espanyols de violes i dels violoncel·listes italians. Aquest repertori te una riquesa rítmica que no tornem a 

trobar fins al segle XX. J.Rallo i F.Bartlett exploren la riquesa del ritme, gaudint de les connexions vitals entre 

el passat, el present i de l'espai entre mons i temps, amb les Tablas hindús, el Tumbak de Síria i el Cello. 

 

 

 

 



Dg 23/12 a les 12,30h. Músiques de la Sereníssima, TRIO BARROC DEL CAFÈ. 

 

 

 

Formació: Joan Vives, flauta de bec, Mireia Ruiz Puig, clavecí, Daniel Regincós, violoncel barroc 

La Sereníssima República de Venècia ha hagut d'arrossegar una mena d'antiga dualitat, que a partir del 

segle XVI ja va començar a ser un punt de referència de tota la noblesa europea. Per una banda mantenir-se 

fidels a unes tradicions pròpies difícilment expugnables per forans, i per l'altra un esperit comercial de 

primer ordre que els va convertir en amos del Mediterrani alhora que els va permetre aprofitar el 

pintoresquisme de la ciutat per fer-la llaminera al visitant il·lustre que hi deixava bones quantitats d'or i 

argent. A mesura que va anar arribant el final del segle XVII, es va anar accentuant la decadència de la 

ciutat, particularment manifesta al XVIII i que va acabar amb l'entrada de l'exèrcit de Napoleó que va fer 

emmudir al lleó per sempre. Al bell mig d'aquest declivi sorgirà el darrer capítol de la gran història artística 

veneciana. La que van protagonitzar un grup de conciutadans que, malgrat les diferències d'edat i de classe 

social, certament havien de coincidir pel carrer qui sap si parlant del temps o de la pressa del pas del 

temps... Albinoni (fill d'una rica família de comerciants de paper), amb Benedetto Marcello (membre d'una 

noble família de patricis venecians), Vivaldi (capellà, fill d'un modest violinista pèl-roig de Sant Marc), la 

pintora Rosalba Carriera (filla d'una família humil que es va fer famosa pels seus retrats), el comediògraf i 

llibretista Carlo Goldoni (que va escriure per a Vivaldi, entre d'altres...), el pintor Canaletto (Giovanni 

Antonio Canal, de qui conservem les més boniques imatges de la Venècia del seu temps), l'escriptor i 

aventurer Giacomo Casanova (de qui encara usem el seu cognom com a qualificatiu), i una llarga llista més 

de celebritats, l'esperit de les quals és tan present en aquesta música, com els corrents de la llacuna, les 

brises de l'Adriàtic, la flaire de les espècies recent arribades d'Orient o el misteri i el silenci de la nit 

veneciana. El Trio barroc del cafè ens proposa un concert amb una selecció d'obres representatives dels 



compositors més destacats de la Venècia del barroc; noms il·lustres i populars de la història de la música 

que van compartir temps i espai en el cor de la perla de l'Adriàtic a la República Sereníssima de Venècia. 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

Dg 25/11 a les 11h. Visita al molí antic de xocolata a la pedra de Fargas amb tast 

La botiga Fargas, fundada el 1827, ofereix una visita amb el molí de xocolata antic en funcionament 

acompanyat d'un petit tast de xocolates. 

 

Dg 23/12 a les 11.30h. Itinerari: La música del Baró de Maldà amb Musicològics 

 

De la mà de Musicològics, oferim al públic la possibilitat de conèixer la realitat musical de la Barcelona del 

Baró de Maldà tot passejant pel barri Gòtic.  

 

Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà, és una figura clau per conèixer la Barcelona de finals del segle 

XVIII i principis del XIX. Fou un minuciós observador de la societat barcelonina i va escriure un dietari, 

anomenat Calaix de Sastre, durant  més de quaranta anys. En el seu testimoni del dia a dia dels ciutadans, 

destaquen els relats sobre la música que s’escoltava en aquell moment. Durant aquesta passejada, 

acompanyats de les vivències del Baró, visitem els llocs que va freqüentar com a oient i com a músic 

aficionat, i observem el desenvolupament de la ciutat tot just abans de la Guerra del Francès. 

  

Musicològics és una empresa de divulgació musical arrelada a Barcelona que creuen en una música viva, 

oberta a tothom. Volen apropar-la, traient-la dels llibres i de les sales de concerts, descongelar-la i viure-la, 

ser-ne part. Ofereixen experiències culturals des de la música.  

 

 

 

Amb la col·laboració de 

 

 

http://musicologics.com/

